
BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: THORSAGER RUNDKIRKE OG FORSAMLINGSHUSET 

I det følgende bringes en række billeder fra det gamle Thorsager, samlet i forbindelse med foredrag m.m 

Første serie angår kirke og forsamlingshus, anden serie gårdene, tredje serie byen. En særlig serie om 

tørveproduktionen i Thorsager. Se også særskilt artikel om huleboeren Bitte Arnold med billeder. 

 

Thorsager rundkirke før professor Walthers restaurering i 1877. Walther nedrev det vestlige tårn. 

 

Thorsager skole (den gule bygning) med ”degneladen” til højre, i baggrunden kirken, yderst til højre dammen. Da det vestlige 
tårn er med er maleriet lavet før 1877. 



 

 

Tegning af Thorsager kirke før restaureringen i 1877. Akvarel af Magnus Petersen 1873.  

 

Thorsager kirkes indre efter restaureringen i 1877, tegningen er signeret 1884. 



 

Ved dammen, tegning fra 1884. Her ses de tre vaskerender, som byens koner forsamledes ved for at vaske. Vandet fra renderne 
løb ud igennem tre kunstfærdigt udformede løvehoveder, som også ses (det midterste tydeligst). Det ene løvehovede 
opbevaredes i mange år på Damgaarden på den anden side dammen. 

 

 

Thorsager kirke 1907 

 



 

Thorsager forsamlingshus, som det så ud, da det blev bygget 1886. Bækken fra dammen var endnu ikke rørlagt, det skete først 
da det nye forsamlingshus blev bygget i 1933-34, hvor bækken førtes i et rør under huset. Primus motor ved opførelsen af huset i 
1886 var gårdejer Niels Pedersen-Nyskov, senere folketingsmedlem for Venstre. Forsamlingshuset opstod som et resultat af den 
politiske og religiøse vækkelse, som også kom til Thorsager i form af partiet Venstre og den grundtvigianske bevægelse. 
Gymnastikken i forsamlingshuset kom til at danne basis for en meget levende gymnastikbevægelse i Thorsager, som endnu kan 
spores. 

 

 

Forsamlingshusets personale, i begyndelsen af 1940´erne. Fra venstre ses Karen Edith Kjeldsen (Ras Kjeldsens søster), Gudrun 
Lange (søster til E Holst Pedersens kone Gunhild), forsamlingshusets værtspar Anna og Frederik Jacobsen, og bag dem sønnen 
Aksel Jacobsen, Marie Andersen (fra del Sud, senere gift med Aksel Jacobsen) og Ellen Sørensen fra Skippergården. 



 

Forsamlingshusets personale, ca. 1950. Fra venstre Wulff Rasmussen, Marie Jensen (gift med Gustav Jensen ved Dammen), 
Marie og Frederik Jacobsen står bagved, Wulffs kone Anne med fadet, Signe Hansen (høkerens kone, vaskede op), Misse / Marie 
(Kaj Jensens kone), Ellen Sørensen fra Skippergården. 

 

Folkedanserkursus i forsamlingshuset ca. 1963. Parret i midten er Ras Kjeldsen (i hvid skjorte) og Sysse. 



 

 

Thorsager forsamlingshus i dag, fotograferet 2006 til husets hjemmeside. 


